
		

	

The Dancing Fool 
er en Movement Medicine rejse, hvor du i dansen udforsker din indre Dancing 
Fool med åbenhed og nysgerrighed - hvilke gaver og indsigter ligger og venter! 
Når du er forbundet med dette sted i dig selv, så oplever du nye muligheder i 
stedet for begrænsninger – du tillader dig selv at folde dig ud og være Dig! 
 

Dancing Fool har ingen fordomme og forventninger og lader sig ikke påvirke 
af andres bedømmelser. Denne arketype er legesyg, kreativ, åben, spontan, 
naiv, positiv, ubekymret, siger sandheden og er altid fuldt tilstede her og Nu. 
 

I dansen udforsker vi vores Dancing Fool i Movement Medicine Mandalaen: 
Ø Self – vores egen indre Dancing Fool. 
Ø Others – i forhold til vores nære relationer. 
Ø Community – over for omgivelserne. 
Ø Ancestors - Forfædre & vores efterkommere. 
Ø Divine Source – Visdommens kilde indeni os og udenfor os. 
 

Med nysgerrighed og åbenhed vil du gennem dansen konnekte med din indre 
Dancing Fool i MM Mandalaen. Du vil øve dig i at være i kontakt med denne 
impulsive og kreative side af dig, som ikke bange for at prøve noget nyt, tvært 
imod! - nye spændende muligheder åbner sig i Nu’et, når du slipper dig løs! 
 

”Jeg er forbløffet over, hvad Livet viser mig. Livet er min læremester.” 

Guide i dansen er:  
Danse- og Psykoterapeut Matthias Axelsen, som har mange 
års erfaring med intuitiv dans og Movement Medicine dance. 
Matthias er qualified teacher hos School of Movement 
Medicine i England. 

Hvor: ”Kuppelsalen” i Dansekapellet 
Bispebjerg Torv 1, 2400 København NV	
 

Hvornår: Lørdag 25. April 2020 kl. 10.30 - 17.30 
 

Pris: Early bird kr. 600,- ved tilmelding og betaling 
før 20. Marts  2020. Derefter er prisen kr. 900,- 
Efter 20. Marts 2020 er tilmeldingen bindende og betalingen refunderes ikke. 
 

Tilmelding:  
Send en mail til matthias@dancingyourspirit.dk med oplysning om dit navn, 
telefon nr. og mail  - samt indbetal beløbet som nævnt ovenfor på reg.nr. 3140 
konto nr. 4485725474 
 

Kontakt: Matthias 21 26 11 20 - matthias@dancingyourspirit.dk 


